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Onderwerp: aanpassing verordening winkeltijden 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 30 september 2014 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 4, lid 2 van de Winkeltijdenwet; 

b e s l u i t : 

I. de Verordening winkeltijden als volgt te wijzigen 

1. Aan artikel 1 toe te voegen: 

e. supermarkt: winkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht, waaronder in 
ieder geval brood, vlees, groente en fruit en overige levensmiddelen, maar geen sterke 
drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet. 

2. Artikel 6 te wijzigen zodat dit als volgt luidt: 

Artikel 6 Openstelling van supermarkten op zon- en feestdagen 
1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 1 aanhef en 

onder a en b van de wet genoemde verboden, aan supermarkten. 
2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één supermarkt per 15.000 inwoners van 

de gemeente verlenen. 
3. Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden: 

a. de supermarkt is op zon- en feestdagen gesloten tussen 00.00 uur en 12.00 uur en 
tussen 18.00 uur en 24.00 uur, 

b. de supermarkt is voor ten hoogste vijf uren geopend, met inachtneming van sub a, 
c. bevoorrading van de supermarkt vindt niet op zondag plaats, 
d. van de ontheffing wordt minimaal tweemaal per kalendermaand gebruikgemaakt, 
e. de ontheffing is één jaar geldig. 

4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de 
veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de supermarkt op ontoelaatbare wijze 
nadelig wordt beïnvloed door de openstelling. 

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking 

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

o p e j ï b ^ ^ v f rgadering, gehouden op 27 november 2014 

/ ^ e ^ g W l e r ' ;S De voorzitter 


